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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 

Τα γαλακτώματα ορίζονται ως υγρά συστήματα αποτελούμενα από δύο μη αναμίξιμες φάσεις 
(κυρίως έλαιο και νερό) όπου η μία είναι διεσπαρμένη ομοιόμορφα στην άλλη ως λεπτά 
σταγονίδια1. Διακρίνονται κυρίως σε παρασκευάσματα τύπου o/w (έλαιο σε νερό) εάν η συνεχής 
φάση είναι υδατικό διάλυμα και w/o (νερό σε έλαιο) εάν η συνεχής φάση είναι έλαιο. Πρόκειται 
για θερμοδυναμικά ασταθή συστήματα καθώς με την πάροδο του χρόνου διαχωρίζονται οι δύο 
φάσεις υπό την επίδραση φυσικών μηχανισμών, όπως η βαρύτητα και η συσσωμάτωση. Συνεπώς, 
απαιτείται  χρήση ενώσεων που σταθεροποιούν τη μικροδομή, γνωστών ως γαλακωματοποιητές2. 
Ωστόσο, η χρήση γαλακτωματοποιητών χημικής φύσεως σε προϊόντα τροφίμων ελλοχεύει 
κινδύνους για την υγεία του καταναλωτή. Ως εκ τούτου, γίνεται προσπάθεια αποφυγής της χρήσης 
χημικών γαλακτωματοποιητών ή περιορισμού τους σε ελάχιστη συγκέντρωση3,4. Στα πλαίσια 
προσπάθειας αντικατάστασης των κοινών σταθεροποιητών, ανήκει μια κατηγορία γαλακτωμάτων 
που σταθεροποιούνται από ολόκληρα σωματίδια. Πρόκειται για τα γαλακτώματα τύπου Pickering, 
στα οποία  στερεά σωματίδια προσροφώνται και συσσωματώνονται στη διεπιφάνεια του 
γαλακτώματος, σχηματίζοντας ένα ισχυρό μηχανικό στρώμα5,6. 

Η παρούσα μελέτη αφορά την εφαρμογή ανθεκτικού αμύλου (Resistant Starch, RS), ενός κοινού, 
φυτικού πολυσακχαρίτη, στη σταθεροποίηση γαλακτώματος. Το RS επιλέχθηκε λόγω των 
ιδιοτήτων του και των ευεργετικών δράσεων που επιφέρει στην ανθρώπινη υγεία, 
συμπεριλαμβανομένης της πρόληψης  χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, ο καρκίνος του 
παχέος εντέρου και οι καρδιοαγγειακές παθήσεις7. Ειδικότερα, η έρευνα εστιάστηκε στην 
επίδραση του μεγέθους του αμύλου στο ιξώδες, στην κρυσταλλικότητα, στη διαλυτότητα και στο 
βαθμό διόγκωσης του και στη σταθεροποίηση γαλακτώματος με λιπαρή φάση έλαιο 
τριγλυκεριδίων μέσης αλυσίδας. Για την παραγωγή νανοσωματιδίων RS με φυσική μέθοδο 
τροποποίησης, έγινε χρήση αυτόκλειστου αντιδραστήρα υψηλών πιέσεων και νανοκαταβύθιση. 
Συγκεκριμένα το μέγεθος του αμύλου υπολογίστηκε μέσω της υδροσκοπικής του διαμέτρου με τη 
μέθοδο της Δυναμικής Σκέδασης Φωτός (Dynamic Light Scattering, DLS) στα 170 nm, ενώ 
παράλληλα παρατηρήθηκε αύξηση της διαλυτότητας και του βαθμού διόγκωσής του. Τέλος, 
εξετάστηκε η σταθερότητα γαλακτωμάτων διαφορετικών συγκεντρώσεων RS σε διαφορετικές 
θερμοκρασιακές συνθήκες αποθήκευσης και βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ του μεγέθους του αμύλου 
και της σταθερότητας, η οποία ήταν υψηλή έως και  “δύο μήνες”. Τα αποτελέσματά  παρέχουν 
βασικές πληροφορίες για την κατανόηση των ιδιοτήτων των φυσικώς τροποποιημένων 
νανοσωματιδίων, υποδεικνύοντας την εφαρμογή τους σε συστήματα γαλακτωμάτων. 
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